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Populärvetenskaplig Sammanfattning av
”Vertical heterostructure III-V nanowire MOSFETs”

”Om bilar hade utvecklats så snabbt som processorer skulle de färdas i en hastighet på 760,000
km/h, gå 42 000 km per liter och kosta 25 öre” hävdar Paul Ottelini, Intel VD mellan 2005-

2013. Detta påminner oss om vilken rasande fart utvecklingen har inom nanoelektronik branschen
där elektroniska kretsar ständigt blivit billigare samt mindre under det senaste halvseklet. Mini-
atyriseringen har fördelaktigt gått hand i hand med ökad prestanda. Den huvudsakliga bestånds-
delen som används i dessa kretsar, som exempelvis en processor, är en transistor. Uppgiften för
en transistor är att styra strömmar på så sätt att de kan stängas av eller på.

Transistorn består av tre huvudsakliga elektroder, där elektrisk spänning kan appliceras. Mellan
två av elektroderna kan en ström färdas såsom igenom ett vanligt motstånd. Med den tredje, som
brukar kallas gate, kan resistansen manipuleras vilket ändrar strömmen som färdas mellan de
två övriga elektroderna. I en dator krävs det att transistorn ska fungera som ett relä, helt enkelt
en effektiv av/på knapp. Här är prestandan väldigt beroende av hur många transistorer, logiska
kretsar, som får plats på ett chip för att i slutändan kunna utföra många beräkningar samtidigt.

För analoga applikationer däremot, i till exempel radiosändare och mottagare, ställs andra krav.
Här kan det räcka med endast ett fåtal transistorer som effektivt kan tolka och förstärka en signal
som varierar över tiden. När frekvensen på signalen som ska sändas, eller mottagas, ökar kan
även mer information transporteras. I framtiden krävs därmed pålitliga transistorer som hinner
tolka snabba strömändringar på grund av signal-frekvenser på flera 100 GHz.

I den digitala världen har den pågående miniatyriseringen av de logiska kretsarna lett till att
många dimensioner endast är tiotals atomer. Därmed uppkommer flera utmaningar vid vidare
miniatyrisering av kretsarna som leder till att man fullkomligt förlorar kontrollen över gaten. För
fortsatt utveckling tittar man då på alternativa material samt andra utformningar av transistorerna.
Det tål att nämnas att det som sker i den digitala världen självklart påverkar den analoga sfären.

I detta arbete har möjligheten att skapa transistorer av stående cylindriska pelare, även kallade
nanotrådar, undersökts. På dessa nanotrådar kan gaten lindas runt själva tråden för att få bästa
möjliga kontroll av strömmen. Dessutom är olika material blandade inuti tråden för att uppnå
gynnsamma villkor. Dessa villkor är att elektroner enkelt ska kunna färdas genom materialet
samtidigt som transistorn ska vara pålitlig vid ett stort omfång av applicerad spänning på elek-
troderna. Därför har en blandning av indiumarsenid, som bidrar med hög rörlighet för elektroner,
och indiumgalliumarsenid använts. Det sistnämnda materialet bidrar med extra pålitlighet. Den
färdiga transistorn uppvisade god kontroll av strömmen med aningen begränsad prestanda.
Notera att dessa transistorer är, i grund och botten, skapade ovanpå ett kiselprov, vilket gör denna
teknologi överförbar till industriell skala.


